BROCHURE CATERING OP LOCATIE

ALGEMEEN
Wat is er nou leuker dan je een feest organiseren op een toffe buitenlocatie?
Wij verzorgen de complete catering op ieder gewenste locatie.
Wat kunnen jullie van ons verwachten?
Brochure
We beginnen met deze brochure. In deze brochure staat ons all-in arrangement voor op locatie
beschreven.
Alle genoemde prijzen zijn per persoon en inclusief BTW.
Let op, kosten voor materiaal zijn niet opgenomen in deze offerte.
We hopen dat jullie door het lezen van deze brochure een beeld krijgen van de mogelijkheden die wij
bieden. Zijn jullie geïnteresseerd of geïnspireerd geraakt? Neem dan vooral contact met ons op voor
een vrijblijvende kennismaking.
Kennismaking
In een persoonlijk bespreken we jullie wensen en eisen. Naar aanleiding van dit gesprek stellen wij
een offerte op maat op.
Offerte
Nadat wij de offerte hebben verstuurd. Houden we contact voor eventuele vragen, advies en
wijzigingen.
Het reserveren van de locatie dient schriftelijk te worden vastgelegd. Jullie ontvangen een
bevestigingsformulier per e-mail. Wij gaan uit van maximaal twee gesprekken ter voorbereiding van
het feest.
Voor aanvang
Ongeveer twee weken voor aanvang van het feest bespreken we de laatste details, zoals de
definitieve aantallen, programmatijden en overige specifieke punten.
Twee weken voor aanvang van het feest dienen jullie 50% van het laatste offerte bedrag aan te
betalen.
Op de dag zelf
De gehele dag is er een aanspreekpunt aanwezig. Hij/zij is het aanspreekpunt voor de operationele
uitvoering.

4-UURS ALL-IN ARRANGEMENT OP LOCATIE
De Beertruck met haar Smokin’ Beer Barrels is een professionele rollende bar & keuken die op
ieder gewenste locatie een Twents Bier & BBQ spektakel kan verzorgen.
Beertruck
Als geboren en getogen tukkers doen wij alles wat we “onmeunig” mooi vinden. Zo hebben we een
oud ME-busje uit de jaren 70 omgetoverd tot een heuse Beertruck.
Hiermee creëren wij op ieder gewenste locatie een bierfestijn en laten we mensen kennismaken met
de (h)eerlijke Twentse bieren. De Beertruck is voorzien van maar liefst zes tapkranen.
Er kan gekozen worden uit de volgende bieren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Twents Premium Pils
Twents Oer Pils
Twents Wit bier
Twents Honing Tripel
Twents Amber
Twents Radler
Twents Rosé bier
Twents Bok

Daarnaast nemen wij standaard de volgende dranken mee:
•
•
•

Frisdranken
Water (plat/bubbels)
Wijn (huiswijnen wit, rosé en rood)

Smokin’ Beer Barrels
De Smokin’ Beer Barrels is onze specialiteit en biedt uw gasten de perfecte mogelijkheid om op een
unieke en informele manier te dineren. Terwijl uw gasten heerlijk vertoeven in onze proeftuin, bereid
onze kok diverse gerechten op de Smoker. De gerechten serveren we standaard op disposables en
bestaan uit:
Warme gerechten:
•
•
•
•
•
•
•

Twents Black Angus steaks
Sweet & Spicy spareribs met homemade BBQ marinade
Low & Slow Pulled Porkmet homemade BBQ saus
American style BBQ Chicken
Smoked Salmon
Gegrilde veggies zoals courgette, paprika en rode ui
Roasted Potatoes

Salades:
•
•
•
•

Rustieke aardappelsalade van Roseval aardappelen
Salade van gegrilde groenten
Groene couscoussalade
Twents Bierbostel Stokbrood (wit en bruin)

Sauzen: knoflooksaus, tomaat-chili salsa en smoked whisky saus

TARIEVEN
Dit arrangement is te boeken bij minimaal 40 personen en bedraagt:

€ 67,50

De prijs is gebaseerd op 4 uur en is inclusief:
-

4 uur onbeperkt dranken uit bovenstaand genoemd arrangement
Luxe BBQ buffet met de Smokin’ Beer Barrels
Disposables
Glaswerk
Huur Beertruck
Huur Smoker
Voorbereidingskosten
Personeelskosten
BTW

Reiskosten
Wij brengen € 1,39 per kilometer in rekening aan reiskosten.
Houdt u er rekening mee dat bij een eventuele uitloop van het evenement de meerkosten doorberekend worden.

EXTRA’S
Dranken
Voor buitenlands gedistilleerde dranken rekenen wij € 1 per drankje.
Toast met Prosecco
Toast met Twents Kir Royal (prosecco, afgetopt met Twents Rosé bier)

€ 4,25
€ 4,50

Uitbereidingsmogelijkheden BBQ buffet
De BBQ kan worden uitgebreid met extra koude bijgerechten en/of warme gerechten.
Koude Bijgerechten:
•
•
•

Roastbeef
Seafood Platter met gamba’s, gerookte zalm en makreel
Charcutterie met diverse vleeswaren, onions & pickles

Warme gerechten:
•
•
•
•

Gegrilde Rib-eye van Twents Black Angus
Short Ribs
Roasted Porkbelly
Kabeljauw en-papillotte in Twents Wit, van de grill

Prijzen
Voor de bijgerechten gelden de volgende prijzen (extra per persoon):
1 extra koud bijgerecht
2 extra koude bijgerechten

€ 4,00
€ 7,50

1 extra warm gerecht
2 extra warme gerechten
3 extra warme gerechten
4 extra warme gerechten

€ 5,50
€ 10,00
€ 14,00
€ 17,50

Zoetigheden/Dessert
Stelpost taart/gebak van Banketbakker
IJstaartenbuffet Van der Poel IJs

€ 4,50
€ 6,00

Tafelgarnituren
Glazen met gemengde nootjes, zoutje koekjes en kaasstengels

€ 1,50

Borrelplanken

€ 3,50

•
•
•
•

Ambachtelijke jonge en oude kazen
Ambachtelijke worstsoorten
Diverse extra’s zoals olijven en zongedroogde tomaatjes
Stokbrood van Twents bierbostel met kruidenboter, knoflooksaus en tapenades

Snacks
Mini Pulled Pork bun met homemade BBQ saus
Mini sandwich Smoked Salmon met mierikswortelmayonaise
Mini Twents Black Angus Burger met cheddar

€ 4,50
€ 4,50
€ 5,00

Servies voor diner (incl. schoonmaakkosten)

€ 2,50

Meubilair
In overleg kunnen wij het meubilair verzorgen.

ENTERTAINMENT
Photobooth Caravan Betsie of Berta
Betsie komt uit Hengelo en is een gerenoveerde caravan, welke is omgebouwd tot vintage caravan
photobooth. Gasten kunnen in de caravan op de foto. Door middel van leuke props toe te voegen
zoals snorren, brillen en hoedjes worden de foto's nog leuker. Alle foto's worden gemaakt door
professionele fotografes.
Website: http://caravanphotobooth.nl/
Standaard pakket (4 uur, € 525,00):
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrangement voor 4 uur
Professionele fotografe
Print assistent
Onbeperkt prints
Keuze uit 10/15 of fotostrip
Inclusief leuke props
Alle foto's achteraf (digitaal ) via Wetransfer
Gratis gebruik van leuke en gekke gadgets

DJ
Voor wat betreft de muzikale invulling van bruiloftsfeesten werken wij veelvuldig samen met 17
Sounds en SKYFLY.
Beide bureaus dragen het keurmerk Trouwen. Dit keurmerk staat voor betrouwbare, innovatieve en
professionele bedrijven binnen de trouwbranche.
Allereerst hebben jullie recht op een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de
muziekwensen etc. doorgenomen.
Het is ook mogelijk om een DJ met Saxofonist of Zangeres te boeken. Of wat dacht je van een silent
disco?
Check het filmpje via deze link( Ctrl + klik): http://www.17sounds.nl/bruiloft-dj/dj-met-saxofonist/

Fotograaf aanbevelingen
Denise Leuveld
http://www.deniseleuveld.com/
Madebymerlin
http://www.madebymerlin.com/

VOORWAARDEN
Uniforme Voorwaarden Horeca
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniformer Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing.
Deze liggen bij ons ter inzage, zijn te downloaden via www.knh.nl of worden op verzoek kosteloos toegezonden.
De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
Prijzen
•
Alle in deze brochure genoemde prijzen zijn onder voorbehoud. Alle overeenkomsten zijn onder voorbehoud
van prijs-, locatie- en assortimentswijzigingen.
•
Alle genoemde food & beverage prijzen zijn inclusief BTW
•
Voor transportkosten berekenen wij, tenzij anders aangegeven of door derden anders doorbelast, € 1,39 per
km.
Optie en reservering
Graag plaatsen wij een vrijblijvende reservering (optie). Deze reservering blijft maximaal veertien dagen geldig,
tenzij anders staat vermeld. De reservering wordt definitief als wij een akkoordbevestiging per e-mail of een
getekende offerte hebben ontvangen. Op het moment dat we een andere aanvraag ontvangen voor de in optie
genomen locatie, nemen wij contact met u op.
Aanbetaling
Wij hanteren een aanbetaling van € 2.500,00 van het geoffreerde totaalbedrag. De aanbetaling dient uiterlijk 8
werkdagen voor de uitvoerdatum voldaan te zijn.
Facturering
Na afloop van het feest ontvangen jullie een eindfactuur. Wij hanteren een betalingstermijn van 8 dagen.
Aantal gasten
•
Het in de bevestiging vermelde aantal gasten beschouwen wij als uitgangspunt.
•
Het is mogelijk tot 8 werkdagen voor de reserveringsdatum het aantal gasten kosteloos te wijzigen, tot een
maximum van 15% van de in de bevestiging vermelde aantal gasten.
•
Indien het aantal gasten binnen 8 werkdagen voor de reserveringsdatum wordt verlaagd, dan wordt het bij
Twents Bierbrouwerij Proeflokaal bekende aantal gasten doorberekend.
•
Een wijziging van het aantal gasten dient u schriftelijk of per e-mail door te geven aan Twents Bierbrouwerij
Proeflokaal.
•
Uiteraard is het in overleg mogelijk om het aantal personen te verhogen, mits de ruimte en indeling dit
toelaat.
Annulering
•
Bij annulering meer dan 30 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn.
•
Bij annulering 30 dagen tot 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal 40 % van de reserveringswaarde in
rekening gebracht worden
•
Bij annulering 14 dagen tot 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal 65 % van de reserveringswaarde in
rekening gebracht worden
•
Bij annulering 7 dagen tot 3 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal 85% van de reserveringswaarde in
rekening gebracht worden
•
Bij annulering minder dan 3 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal 100% van de reserveringswaarde in
rekening gebracht worden
•
Buiten de bovengenoemde annuleringsvoorwaarden vallen de door Twentse Bierbrouwerij Proeflokaal
ingehuurde goederen en diensten bij derden. Deze kosten worden op basis van de factuur van derden aan u
door berekend.
Schade, diefstal of vermissing
•
Bij schade, diefstal of verlies van goederen is Twents Bierbrouwerij Proeflokaal genoodzaakt kosten in
rekening te brengen.
•
Twents Bierbrouwerij Proeflokaal is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan eigendommen van
gasten of aan via derden ingehuurde materialen.
•
Indien derden hun plicht tot leveren, - om welke reden dan ook- niet nakomen, is Twents Bierbrouwerij
Proeflokaal niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schades. Voorgaande is eveneens van
toepassing in geval van stopzetting, door welke reden dan ook van leveringen door openbare nutsbedrijven.
Vergunning
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanvraag van benodigde vergunningen voor de uitvoering van een
evenement. Schade die voortvloeit uit het niet op orde zijn van deze vergunning zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

